


Om vinteren kan teltet tas av, slik at du kan  
benytte Combi-campen som en vanlig tilhenger 
for bilen, for eksempel til frakt av ved.  
Egenvekt er veldig lav på kun 400 kg og det 
samme gjelder også prisen for hengeren.
Teltets design er en typisk Combi-Camp men 
med et » Alt-i-ett « konsept.

Forskjellen med FLEXI er at du kan sette på eller 
ta av teltet slik at du kan fortsette å bruke din 
Combi-Camp henger hele året rundt. Hengeren 
har tre forskjellige bruksområder:

x Teltvogn
x Åpen henger
x Henger med trekk over

Hele året 
rundt 



>>Alt-i-ett<<



Dette er  
inklusivt
x Laste inn og ut uten å sette opp teltet først
x Telt-enhet som kan tas av
x Integrert fortelt
x Vindfang
x To doble senger med ribbebunn
x Bagasjerom eller barnetelt
x Vindu i soveværelse
x Bremset henger



         >>  Flexi har mange fornuftige  
                                   løsninger, som gjør at  
                 campere blir en pryd <<







>>panorama    
     utsikt<<



Lavt vekt  
og lett å  
vedlikeholde 

Inneklimaet i teltet er komfortabelt, takket være 
spesialduk med ventilasjonsmuligheter. Selv  
når det regner, har du utsikt ut fra alle sider i 
campen, til og med når du ligger i sengen.

Vedlikeholdsfri, lettvekts tilhenger i aluminiums 
laminat. Bunnen er av 15 mm vannfast kryssfiner. 
Tilhengeren egner seg til transport av mer en 
bare campingutstyr.



mer plass

TEKNISKE OPPLYSNINER OM FLEXI

 Comfort Tent & Trailer
Tillatt totalvekt 750 kg 750 kg

Egenvekt 460 kg 400 kg

Nyttelast  290 kg 350 kg

Nyttelast kjøkken 35 kg -

Dimensjon inklusiv drage LxBxH (cm) 405x146x117 358x172x115

Bagasjerom LxBxH (cm)  210x140x40 210x120x37

Hjul-dimensjon 185/55R14 185/65R14

Dekktrykk 2,5 BAR 2,5 BAR

Maksimale hastighet  100 km/time  (Norsk 80 km/time)

Lounge benk 

Front bagasjeboks 

Kjøkken 

Fortelt 

Markise

Front bagasjeboks 

Fortelt 

Markise



ekstra utstyr

å sette opp

Kjøkken i aluminium Vario markise Side støttfangere Iglo markise



Aart Kok Adventure Tenttrailer Import BV
Cruquiusweg 29

2102 LS Heemstede
Tel + 31 23-5471774
www.combi-camp.nl

Wijzigingen voorbehouden


